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Inwestujemy w przyszłość powiatu
Zasobność budżetu powiatu
wielickiego jest kluczowa w
realizacji zadań publicznych.
Dzisiaj na inwestycje
przeznaczamy rocznie ponad
23 miliony złotych. Jesteśmy
jednym z najlepszych powiatów
w województwie małopolskim
pod względem dynamiki wzrostu
budżetu.

Będziemy kontynuować dzieło ostatnich 4 lat, w których dzięki aktywnej
i zdecydowanej polityce budżet wzrósł prawie dwukrotnie.
Wydatki na inwestycje w stosunku do ogólnych wydatków budżetowych w powiatach.

Zawsze byliśmy, jesteśmy
i będziemy blisko Was, Waszych
oczekiwań i problemów, stale
otwarci na sugestie i nowe
pomysły.
Komitet Wyborczy
Prawo i Sprawiedliwość

Kandydaci na radnych z okręgu wyborczego numer 3 – miasto Wieliczka.

Andrzej Wenda

Kandydat do Sejmiku Województwa Małopolskiego,
okręg wyborczy nr 2 (powiat wielicki, proszowicki,
miechowski, krakowski).
Lista nr 5, pozycja nr 4.

Lat 58, żonaty, trzej synowie, mieszkaniec powiatu wielickiego. Absolwent studiów na Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie oraz studiów podyplomowych z zakresu organizacji i zarządzania oświatą, a także pedagogiki szkolnictwa wyższego.
Wieloletni pracownik naukowo-dydaktyczny AGH. Uzyskał tytuł doktora nauk technicznych. Był doradcą międzynarodowego koncernu chemicznego, obecnie pracuje na rzecz firm branży chemii budowlanej.
Pracował na rzecz turystyki akademickiej i przewodnictwa tatrzańskiego. M.in. był Prezesem Oddziału Akademickiego PTTK, członkiem Zarządu Wojewódzkiego i władz
krajowych PTTK. Aktywnie działał w zarządzie wojewódzkim Naczelnej Organizacji
Technicznej. Uhonorowany „Złotą Odznaką za pracę społeczną dla Miasta Krakowa”
oraz Złotą Honorową Odznaką PTTK.
Członek Zarządu Prawa i Sprawiedliwości w powiecie wielickim, członek Zarządu
Okręgu, delegat regionu małopolskiego na II i III Kongres Krajowy.

Coraz większą kwotę będą stanowiły wydatki inwestycyjne, czyli te,
dzięki którym realizujemy bezpośrednio Państwa potrzeby.

Kandydaci na radnych z okręgu numer 4 – gmina Wieliczka
Moje priorytety dla naszego regionu:
O rozbudowa infrastruktury teleinformatycznej (regionalna sieć szerokopasmowa) wspierająca rozwój mieszkańców i przedsiębiorstw,
O wspieranie rozwoju ofert edukacyjno-dydaktycznych z jednoczesnym wsparciem edukacji wyższej ze strony biznesu,
O w zakresie ochrony przeciwpowodziowej prowadzenie działań
inwestycyjnych (remont wałów istniejących, budowa nowych, mała retencja) w celu
ograniczenia ryzyka wystąpienia powodzi,
O usuwanie barier infrastrukturalnych w celu przyciągnięcia inwestycji tworzących nowe
miejsca pracy w regionie (m.in. nowoczesna siatka połączeń drogowych),
O przyspieszenie rozbudowy dużych, wielofunkcyjnych obiektów związanych z infrastrukturą sportową, rekreacyjną, rozrywkową, koncertową i konferencyjną.

Szanowni Państwo,
Dołożę wszelkich starań, aby wszyscy mieli dostęp do godnej pracy i solidnej edukacji, a poszczególne regiony miały wyrównane szanse szybkiego rozwoju.
Proszę o poparcie mojej kandydatury na radnego Sejmiku Województwa Małopolskiego
Andrzej Wenda

INWESTYCJE, PRACA, EDUKACJA
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Kandydaci do Rady Powiatu Wielickiego okręg wyborczy nr 3
1

Juszkiewicz Jacek Franciszek

Wieliczanin, 40 lat, politolog. W latach 1997-2006 dyrektor Miejskiego Domu Kultury w Wieliczce. W 2006 roku prezes Fundacji Zamek Królewski w Niepołomicach, a następnie
pełnomocnik burmistrza Niepołomic ds. Alokacji Zasobów Muzeum Narodowego w Krakowie. Pełnił jednocześnie funkcję prezesa Fundacji Rozwoju Miasta i Gminy Wieliczka. Od listopada 2006 roku starosta wielicki. Był radnym powiatu wielickiego II kadencji. Przewodniczył Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego w Radzie Powiatu, był także członkiem
Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki. Radny powiatu wielickiego III kadencji, przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa i Praworządności, członek Komisji Budżetu i Mienia. Reprezentuje powiat wielicki w Komisji Wspólnej Samorządów Terytorialnych i Gospodarczych Małopolski.
Szanowni Państwo, podobnie jak przed wyborami samorządowymi w 2006 roku, tak i tym razem zwracam się do Państwa o poparcie mojej kandydatury do Rady Powiatu Wielickiego. Prosiłem wówczas o zaufanie i otrzymałem je w postaci największej liczby głosów, jaką mogli poszczycić się radni. Dzięki nim zostałem starostą. Dziękuję za to wielkie wyróżnienie. Dzisiaj zwracam się do Państwa z pozycji starosty i proszę o głos poparcia. Wszystkie moje działania były widoczne „gołym okiem”. Jestem przekonany, że nie był to czas stracony. Wystarczyły cztery lata, aby powiat wielicki nabrał dynamiki rozwoju i by można było zrealizować cele, których przez osiem lat nie udało się osiągnąć wcześniejszym jego władzom. Kadencja 2006-2010, według opinii wielu osób, okazała się najlepszą w dotychczasowej historii powiatu. Jako starosta dołożyłem
wszelkich starań, żeby powiat był blisko mieszkańców. Jestem przekonany, że spełniłem pokładane we mnie nadzieje i wykorzystałem każdą szansę dla dobra powiatu. Bądźcie Państwo ze mną 21 listopada.

Koszyk Roman Tadeusz
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Lat 49, wdowiec, troje dzieci, mieszkaniec osiedla Bogucice, prywatny przedsiębiorca. Od 21 lat
prowadzi własną działalność gospodarczą, budowlaną, która również służy miastu. Od 7 lat Starszy Powiatowego Cechu Rzemieślników i Przedsiębiorców w Wieliczce. Inicjator powstania przy Cechu Centrum Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego, które aktywnie współpracuje ze wszystkimi zawodowymi szkołami ponadgimnazjalnymi, działającymi na terenie powiatu wielickiego oraz Powiatowym Urzędem Pracy. Nauczyciel zawodu, wychowawca młodzieży. Obecnie radny powiatowy kadencji 2006 – 2010.
Drogi wyborco, oddaj głos na kandydata, który nadal chce pracować dla Ciebie.
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Rusecka Urszula Beata

Lat 44, mężatka, dwoje dzieci: syn Paweł, lat 21– student III roku Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie oraz syn Jakub, lat 10 – uczeń IV klasy Szkoły Podstawowej nr 2 w Wieliczce. Posiada wykształcenie wyższe magisterskie – Akademia Ekonomiczna w Krakowie. W latach 1996-2008 prowadziła własną firmę handlowo-usługową, obecnie Dyrektor Zarządu
Budynków Komunalnych w Wieliczce, członek Rady Nadzorczej „Solne Miasto” Sp. z o.o. Radna Rady Miejskiej w Wieliczce w latach 1998-2002 i 2006-2008, Przewodnicząca zarządu
Osiedla „Śródmieście” w latach 2003-2007. Bezpartyjna, członek założyciel i pierwszy Prezes Stowarzyszenia. Należy do Absolwentów i Przyjaciół LO w Wieliczce, do 2008 roku członek
Zarządu Wielickiej Izby Gospodarczej.
Szanowni Państwo, niebawem dokonacie wyboru swoich reprezentantów we władzach samorządowych. Pragnę zaprezentować Państwu swoją kandydaturę do Rady Powiatu Wielickiego. Całe swoje życie prywatne i zawodowe związałam z Wieliczką, od zawsze byłam lokalną patriotką. Chciałabym wykorzystać swoje doświadczenie, umiejętności, a przede wszystkim chęci do działania na rzecz naszej społeczności. Zawsze starałam się angażować w sprawy istotne dla Wieliczki poprzez pracę w terenie, rozmowy z mieszkańcami i przedsiębiorcami. Jestem osobą otwartą na wszelkie uwagi i pomysły mieszkańców, które zmierzają
do poprawy jakości naszego wspólnego życia w mieście. Na podstawie doświadczeń mijającej kadencji mam przekonanie, że metodą dialogu i dobrej współpracy Zarządu i Rady Powiatu Wielickiego można osiągnąć
wymierny dla regionu sukces. Uważam, że mieszkańcy Wieliczki zasługują na silną reprezentację w Radzie Powiatu, aby wspólnie dbać o dynamiczny rozwój naszej małej ojczyzny. Proszę zatem Państwa o mandat
zaufania i oddanie na mnie głosu podczas nadchodzących wyborów.

Dziuba Ilona
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Jestem „pniokiem”, czyli rodowitą wieliczanką. Tutaj uczęszczałam do szkoły podstawowej i liceum ogólnokształcącego. Po skończeniu studiów (Wydział Chemii UJ) zostałam nauczycielką – podobnie jak moi rodzice i dziadkowie. W wielickim gimnazjum pracuję od początku jego istnienia (na poczatku jako nauczycielka chemii, obecnie również jako dyrektorka).
Mam nadzieję, że szkoła kierowana przeze mnie ma wyraźną intencję wychowawczą, dydaktyczną i opiekuńczą. Chciałabym doprowadzić do tego, aby rodzice nie musieli wysyłać swoich
dzieci do innych placówek, często bardzo oddalonych od miejsca zamieszkania lub traktować wielickie gimnazjum tylko jako erzac prawdziwej szkoły. Urodziłam się w 1967 r. – 100 lat
później niż Józef Piłsudski i Maria Skłodowska – Cuire. Ciągle doszukuję się w tym fakcie pewnej symboliki oraz czuję się zobowiązana wobec tych, według mnie, wielkich polskich postaci.
Niewątpliwie są One dla mnie autorytetami. Myślę też, że nie przez przypadek zostałam chemikiem, pracuję w szkole mieszczącej się przy ulicy J. Piłsudskiego, uwielbiam być w Wilnie.
Jestem szczęśliwą mężatką od dwudziestu lat. Mąż – Adam oraz moi Rodzice – Barbara i Tadeusz Kubikowie są moją opoką. Mają swój bardzo ważny udział we wszystkim, co robię i kim jestem. Mam tzw. szczęście do ludzi. Na swej drodze życia spotkałam prawdziwych przyjaciół. Jestem za to wdzięczna szczodremu losowi. Co wypełnia mój wolny czas? Muzyka poważna i filmowa oraz czytanie książek. Moim ulubionym
pisarzem i równocześnie kolejnym autorytetem jest Waldemar Łysiak. Ukształtował On mój światopogląd. Myślę, że mam wiele do powiedzenia i zrobienia w dziedzinie oświatowej. Dlatego zdecydowałam się startować w wyborach samorządowych. Jeżeli uważacie Państwo podobnie, to proszę poprzeć moją kandydaturę na radnego powiatowego.
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Garycki Andzrzej Czesław

Lat 49, żonaty, dwoje dzieci, mieszkaniec osiedla Bogucice. Z wykształcenia mechanik samochodowy, obecnie wykonuje zawód przedstawiciela handlowego w firmie Petrys Promo
Concept. Jego życiową pasją jest motoryzacja, a szczególnie rajdy samochodowe. Był pomysłodawcą i współorganizatorem odbywających się cyklicznie w Wieliczce rajdów – Memoriału
Samochodowego Pamięci Janusza Kuliga i Mariana Bublewicza.

Wrześniak Tomasz Marcin
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Lat 34, żonaty, dwójka małych dzieci. Wykształcenie średnie techniczne, ukończył technikum ekonomiczne w Wieliczce, od lat wykonuje zawód handlowca, współprowadząc rodzinną
firmę działającą na terenie Wieliczki od ponad 50 lat. Właściciel firmy Transportowo – Spedycyjnej. Jest znany z otwartości i życzliwości w relacjach z ludźmi, dlatego też do kandydowania namówili go znajomi i klienci firmy, licząc, iż będzie ich godnie reprezentował w samorządzie powiatowym.
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Orłow Łukasz

Lat 29, mieszkaniec osiedla Krzyszkowice, wykształcenie średnie, kawaler, bezpartyjny. Aktualnie wykonuje zawód pracownika ochrony. Pomysłodawca i organizator przedstawień
teatralnych dla mieszkańców osiedla Krzyszkowice i Wieliczki. Aktywny działacz Krakowskiego Stowarzyszenia Aikido. Kandydat przyznaje, że jeżeli zdobędzie zaufanie wyborców, to
potraktuje to jako ogromne wyzwanie i ze wszystkich miar dołoży starań, aby wspierać te inicjatywy, które przyczynią się do podnoszenia jakości życia mieszkańców całego powiatu.

Cieślik Mateusz
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Młody, 24-letni, dynamiczny i obiecujący kandydat na radnego Rady Powiatu Wielickiego. Mieszkaniec Wieliczki. Student i absolwent dwóch kierunków Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Ambitny, doświadczony przedsiębiorca, potrafi słuchać i budować partnerskie relacje z ludźmi. Świetny organizator, sumiennie realizujący założone cele. Pasjonat rozległej
wiedzy z zakresu ekonomii i socjologii, kochający motoryzację oraz sporty zimowe.
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Komitetu Wyborczego Wyborców

– Bez wątpienia Pana kadencja upływa pod znakiem
inwestycji współfinansowanych ze źródeł zewnętrznych,
w tym przede wszystkim Unii
Europejskiej. Jak dużym
wsparciem okazały się te pieniądze?
– Faktycznie, w ciągu ostatnich kilku lat wyraźnie zwiększyła się w gminie Wieliczka
liczba inwestycji i projektów
przeprowadzanych i wykonanych przy dofinansowaniu z

Artura Kozioła

przez podmywanie zagrażała
fundamentom budynków w centrum.
– Najbardziej wyczekiwana
przez mieszkańców inwestycja czyli powstanie basenu i
hali sportowej w ramach budowy Centrum EdukacyjnoRekreacyjnego w Wieliczce
także wpierana była środkami
zewnętrznymi…
– Na budowę basenu gmina
pozyskała dotację z Funduszu
Rozwoju Kultury Fizycznej w

– Największym projektem
inwestycyjnym dofinansowanym
ze środków unijnych jest Budowa kanalizacji w Gminie
Wieliczka (etap I) realizowana
w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko
2007-2013. Całkowity koszt projektu oszacowany został na ok.
110 mln zł, a dofinansowaniu
podlega kwota ok.76 mln zł.
Kanalizacja zostanie wykonana
w miejscowościach: Czarnochowice, Bogucice, Kokotów,

Mamy pieniądze,
których nie możemy
zmarnować

Rozmowa z ARTUREM KOZIOŁEM, burmistrzem Miasta i Gminy Wieliczka
funduszy Unii Europejskiej oraz
innych środków zewnętrznych.
Dzięki ich pozyskaniu i właściwemu wykorzystaniu, w planowanych działaniach możliwa
jest realizacja wielu zadań, m.in.
przebudowa dróg wojewódzkich, budowa kanalizacji, przydomowych oczyszczalni, boisk
sportowych. Ogółem w okresie
trzech lat gmina Wieliczka pozyskała środki zewnętrzne w
wysokości blisko 100 mln
złotych na projekty, które będą
realizowane do 2014 roku.
– Jedną z inwestycji poprawiających estetykę miasta,
a realizowanych przy wsparciu Unii Europejskiej, jest rewitalizacja centrum miasta…
– Przebudowa płyty Rynku
Górnego w Wieliczce rozpoczęła dużą inwestycję wspartą

wysokości 1 mln 400 tys. zł. Natomiast na budowę hali otrzymaliśmy dotację z Urzędu Kultury Fizycznej i Turystyki w wysokości 4 mln 800 tys. zł. Dzięki powołaniu spółki Solne Miasto, która jest w 100 proc. własnością gminy, skorzystaliśmy z
przepisów o podatku VAT i odzyskaliśmy ponad 9 mln zł zwrotu z Urzędu Skarbowego. Była
to pierwsza taka operacja finansowa w gminie – wcześniej
nie praktykowana. W ten sposób dodatkowo zmniejszyliśmy
koszt inwestycji. W Parku Mickiewicza zlokalizowany jest
także wielicki Orlik, którego budowa finansowana była przez
gminę Wieliczka, współfinansowana przez Urząd Marszałkowski
Województwa
Małopolskiego oraz Minister-

Największym projektem inwestycyjnym
dofinansowanym ze środków unijnych jest Budowa
kanalizacji w Gminie Wieliczka (etap I) realizowana
w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura
i Środowisko 2007-2013. Całkowity koszt projektu
oszacowany został na ok. 110 mln zł, a
dofinansowaniu podlega kwota ok. 76 mln zł.
środkami unijnymi o nazwie:
Rewitalizacja ciągów komunikacyjnych, skwerów i placów w centrum miasta. Całkowita wartość projektu wynosi
19 mln złotych, natomiast kwota uzyskanego przez nas dofinansowania to 9 mln 500 tys.
zł. W ramach tego projektu
przebudowujemy infrastrukturę
kanalizacyjną i wodną, która
była w fatalnym stanie, a po-

stwo Sportu i Turystyki. Na
osiedlu Krzyszkowice funkcjonuje drugi kompleks Moje boisko Orlik 2012, natomiast w
budowie jest trzeci w miejscowości Śledziejowice, na które
gmina uzyskała dofinansowanie
na blisko 1 mln 800 tys. zł.
– Na jakie zadanie udało
się do tej pory pozyskać największe wsparcie finansowe?

Śledziejowice, Lednica Górna,
Zabawa, Chorągwica, Mietniów,
Rożnowa, miasto Wieliczka,
– Budowa kanalizacji to
bez wątpienia największe, ale
nie jedyne zadanie, które będzie realizowane dzięki środkom zewnętrznym w następnych latach. Na co jeszcze
udało się gminie uzyskać
wsparcie finansowe?
– Pierwszy etap budowy kanalizacji na obszarach możliwych w ramach systemu ogólnospławnego jest projektem integralnym z budową przydomowych oczyszczalni ścieków. Projekt przewiduje budowę 500 sztuk oczyszczalni o
łącznym koszcie 6 mln 466 tys.
zł w miejscowościach: Byszyce,
Dobranowice, Golkowice, Gorzków, Grabie, Grabówki, Grajów, Jankówka, Janowice, Koźmice Małe, Koźmice Wielkie,
Pawlikowice, Podstolice Raciborsko, Siercza, Sułków, Sygneczów. Pozyskano na ten cel
maksymalną kwotę dofinansowania, to jest 3 mln 974 tys. zł.
Obecnie oczekujemy na kolejne
nabory, w ramach których będzie można wybudować oczyszczalnie ścieków w terenach górzystych. Ważnym zadaniem
jest również budowa kolektorów słonecznych z programu
szwajcarskiego – koszt całego
zadania czyli ok. 1400 kolektorów wyniesie 28 mln zł.
Do roku 2012 nastąpi modernizacja terenów kolejowych,
na które PKP PLK przeznaczy
70 mln zł przy udziale środków
gminy Wieliczka w wysokości

ok. 7 mln zł. Zostanie przebudowana linia kolejowa z Wieliczki do Bieżanowa. Przewidziano również budowę parkingów przy stacji Wieliczka.
Już wkrótce gmina Wieliczka rozpocznie realizację projektu: „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – zapewnienie dostępu do Internetu w gospodarstwach domowych i jednostkach gminnych”. Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu
Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, w ramach Działania
8.3 „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion”
oś priorytetowa 8. „Społeczeństwo informacyjne – zwiększanie
innowacyjności gospodarki”.
Całkowita wartość projektu wynosi ponad 4 mln 45 tys. zł, a
dofinansowanie wyniesie ponad
3 mln 780 tys. zł. Ogółem projektem objętych zostanie 200
gospodarstw domowych oraz
30 jednostek podległych gminie.
W ramach Programu Leader:
„Kompleksowe zagospodarowanie obszarów wiejskich w Gminie
Wieliczka w ramach Programu
Leader” zostaną wybudowane:
place zabaw w miejscowościach
Byszyce, Czarnochowice, Grabie,

Janowice, Lednica Górna, Pawlikowice, Raciborsko, Sułków,
Zabawa oraz czytelnia komputerowa w Chorągwicy. Wartość
tego projektu zamknie się kwotą
520 000 zł.
W dalszej kolejności realizowane będą zadania, na które
złożone zostały już wnioski w ramach programu „Odnowa i rozwój
wsi” o wartości 980 000 zł.
Place zabaw dofinansowane z
tego programu powstaną w miejscowościach Brzegi, Golkowice,
Kokotów, Koźmice Wielkie, Mietniów i Siercza. W Węgrzcach
Wielkich, Małej Wsi i Strumianach
prace dotyczyć będą modernizacji budynków domów kultury,
w Chorągwicy modernizacji budynku OSP, natomiast w Koźmicach Małych budowane będzie
zaplecze sanitarne istniejącego
budynku. W Grajowie odnowiona
zostanie kapliczka, a w Sygneczowie zabytkowy park.
Na zadania, które nie są objęte dofinansowaniem z Unii
Europejskiej m.in. budowa
i przebudowa dróg gminnych,
rozbudowa chodników, parkingów, oświetlenia ulicznego,
wodociągów, modernizacja
obiektów szkolnych, budowa
sal gimnastycznych, gmina
przeznaczy środki własne.
JF
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Okręg wyborczy nr 1

1. Artur Kozioł
lat 42
Wieliczka

2. Michał Roehlich
lat 31
Wieliczka

3. Paweł Krysa
lat 52
Wieliczka

4. Damian Konieczny
lat 25
Wieliczka

5. Agata Jakubiak
lat 44
Wieliczka

6. Teresa Grochal
lat 56
Wieliczka

7. Piotr Klimczyk
lat 27
Wieliczka

8. Agnieszka
Szuro-Kazaniecka
lat 25, Wieliczka

9. Artur Tebień
lat 42
Wieliczka

10. Paweł Bajorek
lat 31
Wieliczka

11. Ryszard Zarębski
lat 63
Grabówki

12. Robert Czekirda
lat 35
Wieliczka

13. Bogdan Różycki
lat 45
Wieliczka

14. Małgorzata
Smrokowska-Kot
lat 60, Wieliczka

15. Agnieszka
Korczyńska
lat 41, Wieliczka

16. Kazimierz Frey
lat 53
Wieliczka

8. Aleksander
Starowicz
lat 49, Chorągwica

Okręg wyborczy nr 2

1. Tadeusz Luraniec
lat 34
Zabawa

2. Henryk Wolak
lat 55
Kokotów

3. Rafał Bochenek
lat 24
Strumiany

4. Małgorzata
Krasoń
lat 48, Brzegi

5. Grzegorz Czech
lat 43
Czarnochowice

6. Jerzy Opiela
lat 55
Węgrzce Wielkie

7. Barbara Skibska
lat 41
Lednica Górna

9. Agnieszka Zabawa
lat 62
Sułków

10. Elżbieta Tuteja
lat 62
Śledziejowice

11. Agnieszka
Rogalska
lat 35, Wieliczka

12. Renata Gawlik
lat 32
Śledziejowice

13. Grażyna
Badowska
lat 49, Mała Wieś

14. Łukasz
Sadkiewicz
lat 27 Węgrzce W.

Okręg wyborczy nr 3

1. Zbigniew Zarębski
lat 53
Wieliczka

2. Alojzy Brożek
lat 60
Golkowice

3. Ireneusz
Rozwadowski
lat 46, Koźmice W.

4. Maria Woźniak
lat 56
Janowice

5. Stanisław Gawor
lat 44
Podstolice

6. Robert Gabryś
lat 44
Siercza

7. Adam Dyrda
lat 57
Byszyce

8. Wiesław
Malarczyk
lat 40, Dobranowice

9. Stanisław Tatara
lat 53
Pawlikowice

10. Włodziemierz
Hartabus
lat 56, Sygneczów

11. Halina
Grochowiak
lat 63, Grabówki

12. Bogdan Stachura
lat 40
Gorzków

13. Michał Ptak
lat 25
Raciborsko

14. Joanna Kaczor
lat 46
Mietniów

15. Anna Cygan
lat 47
Grajów

16. Henryk Łyżczarz
lat 56
Jankówka
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Okręg
wyborczy
nr 1

Miasto WieliczkaOsiedla: Kościuszki,
Przyszłość,
Szymanowskiego;
Krzyszkowice;
Lekarka;
Ogrodowe;
Sienkiewicza,
Asnyka, W. Pola;
Śródmieście;
Zadory; Zdrojowe

Okręg
wyborczy
nr 2

Miasto WieliczkaOsiedle: Bogucice.
Sołectwa: Brzegi;
Chorągwica;
Czarnochowice;
Grabie; Kokotów;
Lednica Górna;
Mała Wieś;
Strumiany; Sułków;
Śledziejowice;
Węgrzce Wielkie;
Zabawa

Okręg
wyborczy
nr 3

Sołectwa: Byszyce;
Dobranowice;
Golkowice;
Gorzków;
Grabówki; Grajów;
Jankówka;
Janowice; Koźmice
Małe; Koźmice
Wielkie; Mietniów;
Pawlikowice;
Podstolice;
Raciborsko;
Rożnowa; Siercza;
Sygneczów.
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Zmieniamy miasto i gminę!
Jakie były ostatnie lata dla miasta i gminy Wieliczka? Gdyby odpowiedź na to pytanie chcieć
zamknąć w dwóch słowach z pewnością byłoby to określenie „boom inwestycyjny”. Dzięki dobrze opracowanym koncepcjom najbardziej potrzebnych i pożądanych inwestycji oraz
rozsądnej polityce finansowej, obejmującej wykorzystanie zewnętrznych źródeł finansowania zadań, dziś możemy powiedzieć, że dynamicznie zmieniliśmy i nadal zmieniamy nasze miasto i gminę!
Przypomnijmy:
O rozpoczęliśmy budowę kanalizacji ogólnospławnej i oczyszczalni przydomowych,
O rewitalizujemy miasto przebudowując infrastrukturę, której zły stan techniczny zagrażał
zabytkowym budynkom,
O otworzyliśmy basen i kończymy budowę hali widowiskowej przy Parku Mickiewicza,
O już możemy grać na boiskach o sztucznej nawierzchni, powstają również place zabaw
O budujemy drogi i chodniki,
O uruchomiliśmy komunikację autobusową i ciągle zwiększamy liczbę połączeń.

Czas na nowoczesność!
Chcemy wyjść naprzeciw oczekiwaniom naszych mieszkańców i zagwarantować im jak
najlepsze warunki do codziennego funkcjonowania. Dlatego już dzisiaj myślimy, co zrobić, by w mieście i gminie Wieliczka żyło się jeszcze bardziej komfortowo. Z myślą o przyszłości stawiamy na nowoczesność!
Dlatego:
O powstanie sieć Internetu bezprzewodowego na terenie miasta i gminy,
O stworzymy zintegrowany system elektroniczny umożliwiający załatwianie spraw administracyjnych w urzędzie poprzez internet,
O dla młodzieży i dzieci powstanie sztuczne lodowisko,
O uruchomimy nowoczesną bibliotekę z systemem informatycznym oraz salami
kinowymi,
O rozpoczniemy budowę kolektorów słonecznych na budynkach mieszkalnych i użyteczności publicznej,
O będziemy jeździć przebudowaną szybką koleją aglomeracyjną z możliwością pozostawienia samochodu na nowo wybudowanych parkingach.

Materiał Komitetu Wyborczego Wyborców Artura Kozioła, ul. Słowackiego 10, 32-020 Wieliczka
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Kandydaci do Rady Powiatu Wielickiego okręg wyborczy nr 4
1 Gawor Henryk Czesław

Mam 39 lat. Posiadam wykształcenie wyższe magisterskie. Jestem absolwentem Uniwersytetu Jagiellońskiego na kierunku Geografia Turyzmu. Ponadto, ukończyłem 4 Studia Podyplomowe na UJ i UP, w tym m.in. Zarządzanie
w Oświacie. Pochodzę z wielodzietnej rodziny o silnych korzeniach patriotyczno-religijnych. Mam trzech braci i siostrę. Jeden z braci jest księdzem. Żona
Elżbieta jest katechetką w Szkole Podstawowej w Podstolicach, jak również założyła i prowadzi od 16 lat, z
dużymi sukcesami, Chór Dziewczęcy „ZIARENKO”. Mamy dwójkę wspaniałych dzieci: 8-letniego synka
Jana Pawła i córeczkę Małgosię mającą 3 latka. Jaś uwielbia grać w szachy i jest m.in. Drużynowym Mistrzem Polski Przedszkolaków. Gosia chce zostać piosenkarką.
Pracowałem w Zakładzie Geografii Turyzmu Instytutu Geografii UJ jako asystent, potem w Zespole Szkół
Zawodowych w Wieliczce i Szkole Podstawowej w Podstolicach jako nauczyciel. Od 2002 r. pełniłem funkcję Dyrektora Zespołu Szkół Zawodowych w Wieliczce („Ekonomik”).W 2006 roku wystartowałem po raz
pierwszy w wyborach samorządowych do Rady Miejskiej w Wieliczce. Dzięki dużemu poparciu objąłem funkcję zastępcy burmistrza Wieliczki. Jestem członkiem wielu organizacji, m.in. OSP, rady parafialnej, Orkiestry Dętej, UKS. Wiele lat byłem animatorem Ruchu Światło-Życie. Co roku jestem współorganizatorem parafialnej pieszej pielgrzymki do Kalwarii Zebrzydowskiej. Najważniejsze zadania, którymi pragnę się zająć
w Radzie Powiatu, to budowa chodników i remont dróg powiatowych, rozwój infrastruktury komunalnej, rekreacyjnej i sportowej, budowa i remonty placówek oświatowych, pozyskiwanie środków unijnych.
Henryk Gawor to sprawdzony samorządowiec.

Panuś Adam Marek

2

Mam 37 lat, wykształcenie wyższe. Mieszkam w Czarnochowicach. W mijającej kadencji byłem radnym Rady Miejskiej w Wieliczce. W latach 2006-2008
pełniłem funkcję jej Wiceprzewodniczącego. Od 2008 roku jestem sekretarzem
Miasta i Gminy Wieliczka.
Szanowni Państwo, kandyduję na radnego Rady Powiatu Wielickiego z okręgu nr 4, obejmującego sołectwa gminy Wieliczka. W ciągu ostatnich 4 lat powiat wielicki pod rządami starosty Jacka Juszkiewicza zaczął się intensywnie rozwijać. Kilkakrotnie zwiększyły się wydatki na inwestycje.
Są one realizowane z wykorzystaniem funduszy zewnętrznych, w tym z Unii Europejskiej. Powstały nowe mosty, wyremontowano wiele dróg i wybudowano nowe chodniki przy drogach powiatowych, powstaje nowoczesna szkoła, w której młodzi ludzie będą mogli zdobyć zawód dający im szansę na dobrą i dobrze płatną pracę. Wiele jednak jest jeszcze do zrobienia! Jeżeli zaufają mi Państwo i oddadzą swój głos na moją kandydaturę, jako Państwa przedstawiciel w Radzie Powiatu będę podejmował działania mające na celu dalszy rozwój powiatu, a zwłaszcza remonty dróg i budowę chodników. Chcę również podjąć starania o zabezpieczenie
przed zalewaniem tych miejscowości, które ucierpiały w powodziach w tym roku. Proszę Was o zaufanie i Wasze poparcie w wyborach. Proszę o postawienie znaku „X” obok mojego nazwiska na karcie do głosowania.

3

Wandas Jan

Lat 53 lata, zamieszkały w Raciborsku. Żonaty, trójka dzieci. Bezpartyjny. Wykształcenie wyższe techniczne – absolwent LO im. Jana Matejki w Wieliczce i AGH w Krakowie.
Kierownik Oddziału Oczyszczania Miasta w ZGK w Wieliczce Spółka
z o.o. Radny Rady Powiatu Wielickiego I i III kadencji. Cele działania: poprawa
stanu bezpieczeństwa na terenie powiatu wielickiego, współpraca władz powiatu z wszystkimi gminami w
zakresie ochrony środowiska, nowe nawierzchnie asfaltowe na drogach powiatowych, utworzenie w gminie
Wieliczka środowiskowego dziennego domu opieki dla osób starszych i samotnych z salą rehabilitacyjną.

Kucharski Władysław Franciszek
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Lat 62. Zamieszkały w Dobranowicach. Wykształcenie średnie techniczne,
41 lat pracy zawodowej, w tym 28 na stanowisku kierowniczym. Społecznie
zaangażowany w działalność Ochotniczych Straży Pożarnych. Wiceprezes Zarządu Wojewódzkiego OSP. Jako radny pragnie pracować w kierunku poprawy
bezpieczeństwa mieszkańców, ochrony przeciwpowodziowej i przeciwpożarowej, a także bezpieczeństwa na drogach powiatowych, m.in. poprzez kontynuowanie prac związanych z przebudową infrastruktury drogowej.

5

Widomski Tadeusz Józef

Lat 57, mieszkaniec Śledziejowic, bezpartyjny. Wykształcenie średnie, przedsiębiorca, Przewodniczący Rady Nadzorczej Krakowskiego Centrum Handlowo-Targowego. Współzałożyciel spółki kupieckiej, która jako pierwsza w Polsce wybudowała centrum handlowe.
Przewodniczący O/Kongregacji Przemysłowo - Handlowej Ogólnopolskiej Izby Gospodarczej. Długoletni działacz na rzecz środowiska i sportu. Prezes klubu sportowego LKS Węgrzcanka.

Kowal Henryk Jan
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Lat 51, bezpartyjny, urodzony w Janowicach, wdowiec, dwoje dorosłych
dzieci, syn i córka. Emerytowany górnik Kopalni Węgla Kamiennego „Wujek” w Katowicach, uczestnik strajku okupacyjnego górników w 1981 r.,
świadek krwawej pacyfikacji kopalni. Od roku 2003 członek Rady Sołeckiej, a od 2008 r. sołtys wsi Janowice. Członek Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia Wspierającego Rozwój Wsi Janowice „Tradycja dla przyszłości”, od 2008 r. wiceprezes
Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania „Wielicka Wieś” Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na
lata 2007 – 2013.

Janowski Andrzej

7

Lat 55, żonaty, troje dzieci. Wykształcenie średnie techniczne – kierunek
elektronika. W swoim życiu zawodowym pracował jako elektronik, handlowiec,
a obecnie jest pracownikiem Małopolskiego Banku Spółdzielczego w Wieliczce,
przy bezpośredniej obsłudze klienta. 35 lat pracy zawodowej wiązał ze służbą
drugiemu człowiekowi. Człowiek o silnym charakterze, uczciwy, wrażliwy na
potrzeby mieszkańców. Cechuje go umiejętność rozwiązywania konfliktów. Jako
radny pragnie wspierać działania zmierzające do poprawy jakości życia mieszkańców powiatu.

8

Chmiela Paweł Artur

Lat 34, zamieszkały na osiedlu Bogucice w Wieliczce, żona Elżbieta i dwuletnia córka Roksana. Wykształcenie średnie, przedsiębiorca w branży budowlanej. Ubiega się o mandat radnego do Rady Powiatu Wielickiego. Obecnie sprawuję funkcję Prezesa Polskiego Związku Wędkarskiego – koło Wieliczka oraz Komendanta Powiatowego Straży Rybackiej. Jest również członkiem Ustawowej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w powiecie wielickim.
Jego doświadczenie i zaangażowanie pomoże walczyć o takie cele jak bezpieczeństwo, rozwój lokalnych przedsiębiorstw oraz organizacji pozarządowych, rozwój infrastruktury drogowej poprzez budowę nowych dróg i
chodników, rozwój infrastruktury sportowej, wielofunkcyjne boiska sportowe oraz place zabaw dla dzieci w
każdym osiedlu i sołectwie, przeciwdziałanie powodziom, ekologia i rozwój obszarów rekreacyjnych. 21 listopada proszę o Wasz głos.

Chlebda Janusz Waldemar 9

Lat 42, rodowity mieszkaniec Byszyc, żonaty, troje dzieci. Wykształcenie średnie, od 25 lat związany zawodowo z Kopalnią Soli w Wieliczce. Obecnie pracuje na stanowisku dyspozytora ruchu zakładu. Aktywny członek OSP w Byszycach,
od 2006 r. pełni funkcję jej prezesa. Mocno zaangażowany w życie lokalnej społeczności. W życiu osobistym kieruje się bezinteresownością, wrażliwością oraz odpowiedzialnością. Jak sam twierdzi, pragnie zostać radnym, aby lepiej służyć nie
tylko mieszkańcom swojej miejscowości, ale także mieszkańcom całego powiatu.

10 Arendarczyk Tomasz Salwator

Ma 36 lat, żonę Agnieszkę, córkę Aleksandrę i syna Jakuba. Ukończył Liceum Ogólnokształcące im. Jana Matejki w Wieliczce. Studiował na Wydziale
Inżynierii Materiałowej i Ceramiki Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Studia ukończył w 1998 roku z tytułem magistra inżyniera. W okresie pobierania nauki w szkole średniej i wyższej był w zarządzie Oddziału Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży w Strumianach. Pracę zawodową rozpoczął 11 lat temu na stanowisku specjalisty ds. technologicznych w przedsiębiorstwie PREVAR Sp. z o.o. w Skawinie. W tym okresie był członkiem NSZZ „Solidarność”. Od 2003 roku związał się z Przedsiębiorstwem Materiałów Ogniotrwałych KOMEX Sp. z o.o. (obecnie w Krakowie, gdzie pracuje na stanowisku Specjalisty ds. Marketingu).

Szeląg Jan Marek
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Lat 56, mieszkaniec Węgrzc Wielkich, od wielu lat związany z gminą Wieliczka. Jeśli zdobędzie zaufanie wyborców, szczególny nacisk w swojej pracy
jako radny położy na budowę chodników, modernizację dróg powiatowych, budowę bezpiecznych skrzyżowań, a także ochronę przeciwpowodziową. Jest przekonany, że poświęcając swój wolny czas na rzecz mieszkańców, przyczyni się
do realizacji wielu pożytecznych projektów.

12

Orzeł Krzysztof Piotr

Lat 34, wykształcenie średnie. W latach 1996-2003 prowadził działalność
gospodarczą, 2003-2005 elektromonter „Tora” Niepolomice, obecnie pracuje w
pogotowiu energetycznym w firmie „ZUE” jako kierowca-elektromonter sieci
trakcyjnej. Należy do ochotniczej straży pożarnej w Węgrzcach Wielkich od 1994
r. Obecnie naczelnik. Honorowy dawca krwi. Sadzę, ze moje predyspozycje zawodowe, doświadczenie oraz cechy charakteru, takie jak odporność na stres, stanowczość, łatwość nawiązywania
kontaktów z ludźmi, powodują, że jestem właściwym kandydatem do Rady Powiatu Wielickiego.

Iskrzycki Ireneusz Bogdan 13

Lat 40, zamieszkały w Grabiu, żonaty, dwóch synów, katolik. Wykształcenie
zawodowe, obecnie pracuje jako dyspozytor w firmie handlowej. Wieloletni
członek zespołu pieśni i tańca „Ziemia Niepołomicka”, zapalony wędkarz. Od 26 lat
strażak OSP, a od 15 lat Naczelnik OSP Grabie. Odznaczony Brązowym i Srebrnym
Medalem za zasługi dla pożarnictwa o odznaczeniem Wzorowy Strażak. Od trzech
lat członek Rady Sołeckiej w Grabiu, aktywny działacz na rzecz wsi i organizacji społecznych. W życiu prywatnym
i społecznym kieruje się mottem OSP – Być ofiarnym w ratowaniu zagrożonego życia, ludzi i wszelkiego mienia.

14 Półtorak Małgorzata Janina

Lat 39, mieszka i pracuje w Mietniowie. Z zamiłowania i wykształcenia –
nauczyciel wychowania przedszkolnego. Pragnie współpracować z organizacjami
i instytucjami, które w zakresie swojej działalności mają pracę na rzecz
wszechstronnego rozwoju dzieci i młodzieży oraz wspierają rodziny w rozwiązywaniu różnych problemów.
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Inwestujemy w młodzież
Tak wyglądać będzie wielickie liceum już za 2 lata.
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